Projekt „Nowatorska technologia nanoszenia antykorozyjnych powłok cynkowych z fazy gazowej w procesie obróbki cieplnej stali o podwyższonej
wytrzymałości” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
nr POIR.01.01.01.I.2.7.2018

miejscowość ..............................
data…………………..

FORMULARZ OFERTOWY
Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Adres:

.............................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: ……………………...............................................................................
Numer telefonu: ........................................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr POIR.01.01.01.I.2.7.2018 na pełnienie obowiązków specjalisty ds. CVD
w projekcie „Nowatorska technologia nanoszenia antykorozyjnych powłok cynkowych z fazy gazowej w procesie
obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości” (POIR.01.01.01-00-1278/15) współfinansowanym przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, składam następującą ofertę:
Lp.
1.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Przedmiot usługi
Pełnienie obowiązków specjalisty ds. CVD
w projekcie badawczo-rozwojowym

jm

Stawka [zł]

miesięczna stawka
ryczałtowa brutto
(śr. 80 rgh)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskałem/am informacje niezbędne do przygotowania oferty.
Oświadczam, że wymagania stawiane Wykonawcy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń
i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do wykonania zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
Gwarantuję, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres
realizacji (wykonania) zamówienia.
Oświadczam, że w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy zlecenie w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Potwierdzam, że nie uczestniczę w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania, w tym na
ich publikację zgodnie z zapisami pkt. VIII.4 oraz XII zapytania ofertowego nr POIR.01.01.01.I.2.7.2018
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Czytelny podpis Wykonawcy

REMIX S.A. | ul. Poznańska 36 | 66-200 Świebodzin | tel: +48 68 47 55 400 | fax: +48 68 47 55 400 | e-mail: office@remixsa.pl
NIP: 927-169-41-43 | REGON: 971204363 | KRS: 0000202328 | Kapitał zakładowy: 15 000 000 PLN
www.remixsa.pl

